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POLÍTICA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PARTE I)
BASES IMUNOLÓGICAS DA VACINAÇÃO
1. Apresentação do Professor
Sou a Professora Natale Souza, enfermeira, graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) em 1999, pós-graduada em Saúde Coletiva pela
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2001, em Direito Sanitário pela
FIOCRUZ em 2004, e mestre em Saúde Coletiva.
Atualmente sou funcionária pública da Prefeitura Municipal de Salvador e atuo
como Educadora/Pesquisadora pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) no Projeto
Caminhos do Cuidado e há 16 anos na docência em cursos de pós-graduação e
preparatórios de concursos, ministrando as disciplinas: Legislação do SUS, Políticas
de Saúde, Programas de Saúde Pública e Específicas de Enfermagem.
Autora dos livros: Legislação do SUS para concursos, pela editora Concursos Psicologia; Legislação do SUS – comentada e esquematizada/ Políticas de Saúde, Legislação do SUS e Saúde Coletiva 500 questões, pela
editora Sanar. De capítulos nos seguintes livros: 1000 Questões Comentadas
de Enfermagem (Editora Sanar); 1000 Questões Residências em Enfermagem (Editora Sanar) e em fase de finalização de mais três obras.
Iniciei a minha trajetória em concursos públicos desde que saí da graduação,
tanto como “concurseira” quanto como docente, sendo aprovada em 12 concursos
e seleções públicas. Apaixonei-me pela docência e hoje dedico meu tempo ao estudo dos Conhecimentos específicos de Enfermagem, da Legislação específica do SUS
e aos milhares de profissionais que desejam ingressar em uma carreira pública.
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Nesta aula, abordaremos o seguinte tema: Bases Imunológicas da Vacinação, de forma que você saiba o que realmente é cobrado do conteúdo nos certames.
Fique atento(a) aos grifos e caixas de textos, além dos comentários das questões.
Desejo uma ótima leitura!

“Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo.”
(Walter Franco)

2. Bases Imunológicas da Vacinação

Vamos inicialmente entender o que é imunologia.
A imunologia é uma ciência recente. Sua origem é atribuída, por alguns autores,
a Edward Jenner, que, em 1796, verificou proteção induzida pelo cowpox (vírus da
varíola bovina) contra a varíola humana, nomeando tal processo da vacinação.
Consoante Brasil (2014), “a imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos
eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com micro-organismos ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente”.
Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como:

Então, para se defender desses agentes, o sistema imune atua de duas maneiras:
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1) Ele reage rapidamente (de minutos a horas) aos agentes infecciosos, como, por
exemplo, a fagocitose e outros mecanismos que já estão presentes no organismo antes da infecção. Essa é a resposta natural, inata ou inespecífica.
2) Ele desenvolve mais lentamente (ao longo de dias ou semanas) uma resposta
imune específica, como, por exemplo, a produção de anticorpos específicos
para o sarampo. Essa é a resposta adquirida, adaptativa ou específica.

As células da resposta imunológica são produzidas na medula óssea. Os linfócitos T
e os linfócitos B são encontrados na medula óssea, no timo, nos gânglios linfáticos,
no baço e nas placas de Peyer, no intestino.

Imunidade Inespecífica (Natural ou Inata)
É composta de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção (BRASIL, 2014).
Seus principais componentes são:
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Fatores séricos e teciduais: complemento, interferon.

Fagocitose

A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem
período de latência. A imunidade inespecífica é a linha de frente da defesa do
nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos microrganismos é destruída em poucos minutos ou horas pela imunidade
inata (BRASIL, 2014).
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Os principais mecanismos são:
• Fagocitose: realizada por meio de:

Na fagocitose a membrana plasmática envolve o material ou o micro-organismo
a ser fagocitado, formando-se grandes vesículas chamadas fagossomos. Estes se
fundem com os lisossomos, que têm enzimas digestivas, formando-se fagolisossomos. O objetivo é destruir os micro-organismos invasores por digestão
intracelular (BRASIL, 2014).
• Complemento: é um sistema composto de várias proteínas muito importantes na defesa contra vários agentes infecciosos, entre eles o meningococo.
Na ausência do complemento, que auxilia a fagocitose e a lise dessa bactéria,
as pessoas infectadas poderão desenvolver meningite e/ou doença
meningocócica. Por isso, para as pessoas com deficiência de complemento,
a vacina conjugada meningocócica C está indicada (BRASIL, 2014).
• Interferon: é uma substância de natureza proteica produzida pelas células
de defesa do organismo após uma infecção viral, com o objetivo de:
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O interferon atua de modo inespecífico. Por isso, as vacinas virais atenuadas (como a tríplice viral, tetraviral, as vacinas de Febre Amarela e varicela) não devem ser administradas simultaneamente. Recomenda-se aguardar
um intervalo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter o
intervalo indicado. Na maioria das vezes, a resposta inata é suficiente para defender o organismo. No entanto, quando isso não ocorre, entram em cena os componentes da imunidade específica (BRASIL, 2014).
Veja como pode ser cobrado:

1. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre imunidade inespecífica, julgue o item:
A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Seu único componente é a barreira física (pele e as mucosas).

Errado.
A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem período de
latência. Os principais componentes da imunidade inespecífica são:
• Barreiras físicas: pele e mucosas.
• Barreiras fisiológicas: secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas, das
mucosas, atividades ciliares do epitélio das vias respiratórias, saliva, acidez
gástrica e urinária, ação mucolítica da bile, peristaltismo intestinal, ação da
lisozima (enzima que destrói a camada protetora de várias bactérias), presente na lágrima, na saliva e nas secreções nasais.
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Imunidade Específica (Adquirida ou Adaptativa)
A imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada agente
infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se:

quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfoides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos (imunidade
humoral) contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de
memória (imunidade celular).

Respostas Primária e Secundária

A resposta
específica será
desencadeada

Inicialmente, haverá um período indutivo, fase que corresponde à procura do
linfócito específico. Durante o período indutivo, não haverá a produção de anticorpos específicos. Após o reconhecimento do linfócito B específico, inicia-se a
produção de anticorpos. A primeira classe de imunoglobulina a ser produzida é a
IgM e, posteriormente, a IgG (resposta primária).
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A IgG ficará presente, na maioria das vezes, para o resto da vida. As imunoglobulinas específicas contra esse antígeno serão produzidas
todas as vezes em que o organismo entrar em contato com esse agente etiológico
(resposta secundária).

Algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose para uma adequada proteção. É importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses, pois isso
corresponde ao período da queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. As
doses administradas no período inferior ao intervalo mínimo deverão ser repetidas,
com exceção da vacina rotavírus (BRASIL, 2014).

As vacinas virais e bacterianas, atenuadas ou inativadas, são eficazes e estimulam a produção de células de memória (antígenos T-dependente). As vacinas que
estimulam as células de memória têm uma grande vantagem, pois, em situações
de atraso no cumprimento do calendário vacinal, não haverá necessidade de recomeçar o esquema vacinal. No entanto, é importante salientar que, durante o
período em que as pessoas não estiverem com o esquema vacinal completo, elas não estarão protegidas (BRASIL, 2014).
É importante que o antígeno vacinal seja aplicado o mais precocemente possível,
antes que a pessoa entre em contato com o agente infeccioso. A vacina aplicada irá
estimular a produção de anticorpos específicos e a produção de células de memória
(resposta primária) (BRASIL, 2014).
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Para Brasil (2014), tais células permitirão a rápida produção de anticorpos específicos no momento da exposição ao agente causador da doença (resposta secundária). Assim, na reexposição, a resposta será mais rápida e mais potente, prevenindo
a doença. A resposta imune que se deseja por intermédio da vacinação é semelhante à resposta que ocorre quando há o contato com micro-organismo selvagem.

Imunidade Ativa e Passiva
A imunidade específica pode ser adquirida de modo:

Imunidade Ativa
A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. A infecção
natural (com ou sem sintomas) confere imunidade ativa, natural e é duradoura,
pois há estimulação das células de memória. Após uma infecção por sarampo,
rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais o
risco de adquirir a mesma doença novamente (Brasil, 2014).
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A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela

Veja como pode ser cobrado:

2. (QUESTÃO INÉDITA) Imunização ativa não pode ser adquirida artificialmente
por meio da administração de vacinas.

Errado.
Imunização ativa pode ser adquirida naturalmente ou artificialmente. Aquela adquirida de maneira artificial é obtida por meio da administração de vacinas.

Imunidade Passiva
A imunidade adquirida passivamente é imediata, mas transitória.
De acordo com Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo
mediante a:
Passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da
amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade passiva natural);
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Administração parenteral de soro heterólogo/homólogo ou de imunoglobulina de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de anticorpos
monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.

Na imunidade passiva, administram-se anticorpos prontos, que conferem a
imunidade imediata. Não há o reconhecimento do antígeno e, portanto, não
ocorre a ativação de célula de memória (BRASIL, 2014).
Os fatores que influenciam a resposta imune são:

Veja como pode ser cobrado:

3. (QUESTÃO INÉDITA) A Passagem de anticorpos maternos por intermédio da
amamentação pelo colostro consiste em um processo de imunização passiva.
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Certo.
Conforme Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo mediante a:
• passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade
passiva natural);
• administração parenteral de soro heterólogo/ homólogo ou de imunoglobulina
de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de anticorpos monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.

4. (2009/FCC/TRT 3ª REGIÃO-MG) O soro antiofídico, o leite materno e a vacinação
conferem, respectivamente, imunidade
a) passiva, ativa e ativa.
b) ativa, ativa e ativa.
c) passiva, passiva e ativa.
d) ativa, ativa e passiva.
e) ativa, passiva e ativa.

Letra c.
De acordo com Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo mediante a:
• passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da
amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade passiva natural);
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• administração parenteral de soro heterólogo/ homólogo ou de imunoglobulina de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de
anticorpos monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.

A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. A infecção
natural (com ou sem sintomas) confere imunidade ativa, natural e é duradoura,
pois há estimulação das células de memória. Após uma infecção por sarampo,
rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais o
risco de adquirir a mesma doença novamente (Brasil, 2014).
A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.

5. (2014/NUCEPE/PREFEITURA DE PARNARAMA-MA) No ano de 2010, os brasileiros foram vacinados contra o vírus H1N1. Considerando-se os tipos de imunidades,
a que foi realizada contra o H1N1 é classificada como
a) imunidade ativa.
b) imunidade passiva.
c) imunidade adotiva.
d) imunidade natural.
e) imunidade ativa natural.
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Letra a.
A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.

6. (2011/CESGRANRIO/TRANSPETRO) Ao proceder à inoculação de micro-organismos vivos atenuados ou suas toxinas num determinado grupo de trabalhadores, o
técnico de enfermagem está promovendo
a) infecção clínica
b) infecção subclínica
c) imunidade natural
d) imunidade artificial
e) imunidade ativa

Letra e.
A imunidade ativa é adquirida de modo artificial.

7. (2010/FUNCAB/SESAP-RN) A vacina contra o tétano é considerada:
a) imunidade ativa.
b) imunidade passiva.
c) imunoglobulina heteróloga.
d) imunidade inespecífica.
e) de imunoglobulina humana.
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Letra a.
A imunidade ativa é adquirida de modo artificial.

8. (2012/UEG/AGSEP) Após admitir um novo empregado numa empresa alimentícia, a gerência de Recursos Humanos (RH) o encaminha ao posto de saúde para
que ele se vacine contra tétano. Após a vacinação, seu organismo produz os anticorpos específicos à doença. Esse processo é conhecido como imunidade
a) ativa.
b) passiva.
c) alternativa.
d) preventiva.

Letra a.
Imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.

9. (2013/IBFC/EBSERH/HUB) O homem possui um sistema imunológico, que destrói os
corpos estranhos ao seu organismo, como microrganismos e suas toxinas, sendo esse
processo chamado de estado de imunidade (imunização). O estado de imunidade pode
ser permanente ou provisório, e é adquirido por meio de ____________________,
que acontece pela reação do próprio organismo decorrente de ___________________
(imunidade naturalmente adquirida) ou ____________________(imunidade ar-
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tificialmente adquirida); ou de ________________________, quando o indivíduo recebe os anticorpos prontos, sendo elaborados em outro organismo como
__________________(imunidade naturalmente adquirida) ou administração de
_________________ (imunidade artificialmente adquirida). Preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta respectivamente.
a) imunização ativa; vacinação; doença espontânea; imunização passiva; soro
com anticorpos; vasos placentários ou do colostro.
b) imunização passiva; doença espontânea; vacinação; imunização ativa; vasos
placentários ou do colostro; soro com anticorpos.
c) imunização ativa; doença espontânea; vacinação; imunização passiva; vasos
placentários ou do colostro; soro com anticorpos.
d) imunização passiva; vacinação; doença espontânea; imunização ativa; soro
com anticorpos; vasos placentários ou do colostro.

Letra c.
De acordo com Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo mediante a:
• passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da
amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade passiva natural);
• administração parenteral de soro heterólogo/ homólogo ou de imunoglobulina de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de
anticorpos monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.
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A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. A infecção
natural (com ou sem sintomas) confere imunidade ativa, natural e é duradoura,
pois há estimulação das células de memória. Após uma infecção por sarampo,
rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais o
risco de adquirir a mesma doença novamente (Brasil, 2014).
A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.

10. (2009/FUNCAB/SESAU-RO) Após acidente com material perfurocortante foi indicado ao profissional de enfermagem a administração de imunoglobulina hiperimune contra hepatite B. Esse procedimento é um exemplo de imunidade:
a) ativa e artificialmente adquirida;
b) ativa e naturalmente adquirida;
c) por imunossupressão;
d) passiva e naturalmente adquirida;
e) passiva e artificialmente adquirida.

Letra e.
De acordo com Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo mediante a:
• passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da
amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade passiva natural);
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• administração parenteral de soro heterólogo/ homólogo ou de imunoglobulina de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de
anticorpos monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.
A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos
específicos (BRASIL, 2014).

11. (2015/AOCP/FUNDASUS) Qual das alternativas a seguir apresenta uma situação que confere imunidade ativa a um indivíduo, ou seja, aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos?
a) Passagem de anticorpos maternos por via transplacentária.
b) Administração de vacinas que estimulam a resposta imunológica.
c) Passagem de anticorpos maternos por intermédio da amamentação.
d) Administração parenteral de soro heterólogo / homólogo.
e) Administração parenteral de imunoglobulina de origem humana.

Letra b.
A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de
vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos
específicos (BRASIL, 2014).
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12. (2016/FUNCAB/PREFEITURA DE ANÁPOLIS-GO) A imunidade específica pode
ser adquirida de modo ativo ou passivo. Frente ao exposto, assinale a alternativa
correta.
a) A imunidade ativa é imediata, mas transitória, ou seja, não há ativação de células de memória, dando a esse tipo de imunidade um caráter temporário.
b) Imunidade passiva artificial é obtida pela administração de vacinas, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.
c) Imunidade ativa natural é obtida através da administração de soro heterólogo/
homólogo ou de imunoglobulina de origem humana.
d) A imunidade passiva natural ocorre com a passagem de anticorpos maternos
por via transplacentária, por intermédio da amamentação pelo colostro e pelo leite
materno.
e) A imunidade passiva é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica
com a produção de anticorpos específicos.

Letra d.
De acordo com Brasil (2014), a imunidade passiva é conferida a um indivíduo mediante a:
• passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da
amamentação pelo colostro e pelo leite materno (imunidade passiva natural);
• administração parenteral de soro heterólogo/ homólogo ou de imunoglobulina de origem humana (imunidade passiva artificial) ou de
anticorpos monoclonais. Exemplo: soro antitetânico, antidiftérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumabe.
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13. (2016/IADES/PC-DF/ADAPTADA) O sistema imune é formado por células e moléculas responsáveis pela resposta imunológica à introdução de substâncias estranhas. Quanto ao sistema imunológico, assinale a alternativa correta.
a) Para se defender de agentes infecciosos, o sistema imune atua de duas maneiras: resposta natural, inata ou inespecífica e resposta adquirida, adaptativa
ou específica.
b) Para se defender de agentes, o sistema imune atua de uma única maneira: resposta natural, inata ou inespecífica.
c) Para se defender de agentes, o sistema imune atua de maneira alternativa.
d) Para se defender de agentes, o sistema imune atua de maneira preventiva.

Letra a.
Para se defender de agentes infecciosos, o sistema imune atua de duas maneiras:
resposta natural, inata ou inespecífica e resposta adquirida, adaptativa ou específica.

14. (QUESTÃO INÉDITA) Sobre a imunidade inespecífica, assinale a afirmativa incorreta.
a) Antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente, à
infecção.
b) É composto de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que não estão
presentes no organismo.
c) Não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência.
d) É a linha de frente da defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale.
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Letra b.
Imunidade inespecífica (natural ou inata) é composta de mecanismos de defesa
bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se
iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção (BRASIL, 2014).
A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem período
de latência. A imunidade inespecífica é a linha de frente da defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos microrganismos é destruída em poucos minutos ou horas pela imunidade inata (BRASIL, 2014).

Beijos e sucesso!
Estou te esperando na parte II.
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